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Драги суграђани,

Публикација пред Вама је први грађански буџет општине Бољевац.

Основна сврха овог документа је да Вам пружимо најважније информације о буџету општине за 2017.
годину.

С обзиром на то да највећи део новца стиже у буџет кроз наплату пореза, наша је обавеза да њиме
располажемо у најбољем интересу заједнице и да грађанима представимо тачне и разумљиве податке.

Грађански водич кроз буџет намењен је свим грађанима који желе да буду обавештени о плановима
локалне самоуправе за прикупљање и трошење новца и да прате реализацију постављених циљева.

Надамо се да ћемо овим документом појаснити кључна питања везана за то како се пуни и троши буџет
општине Бољевац за 2017. годину.

Небојша Марјановић
Председник општине Бољевац

УВОД



Буџет је документ којим се утврђује
план прихода и расхода општине за
једну годину.

Из буџета се исплаћују све обавезе
општине и њених установа.

Буџет се пуни из пореза, трансфера,
донација, продаје имовине и
кредита.

Буџет је главна полуга спровођења
општинске политике, као и њено
ограничење.

Начин креирања буџета условљен је
законским прописима, стратешким
документима општине и потребама
грађана.

Висина и намена средстава у буџету
зависи од:

o Висине прихода општине
o Стратешких циљева општине
o Започетих инфраструктурних

пројеката
o Потреба буџетских корисника
o Висине створених обавеза

У креирању буџета учествују:
o Општинска власт и стручне службе

o Општинске установе
o Месне заједнице

o Грађани и њихова удружења

КАКО СЕ ПРАВИ БУЏЕТ?



Укупни приходи општине Бољевац у 2017. години износе:

553 милиона динара
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Порези су приходи општине
који настају опорезивањем
дохотка, добити, имовине,
добара и услуга.

Трансфери су приходи
општине који стижу од
других нивоа власти.

Донације су приходи
општине од домаћих и
страних донатора за
специфичне пројекте.

Други приходи су приходи од
такси, накнада, закупа и
казни.

Примања од продаје имовине
су средства добијена од
продаје земљишта и објеката.

Буџет се може пунити и задуживањем и емитовањем
хартија од вредности, што је општина Бољевац

планирала у 2017. години.

КАКО СЕ ПУНИ ОПШТИНСКА
КАСА?



Смањења

Порески приходи су смањени за
34 милиона динара.

Други приходи су смањени за 5
милиона динара

Примања од продаје имовине су
смањена за 8 милиона динара

Повећања

Донације и трансфери су
повећани за 43 милиона
динара.

Примања од задуживања су
повећана за 3 милиона динара

ШТА СЕ ПРОМЕНИЛО У ОДНОСУ
НА 2016 ГОДИНУ?



Једно од главних буџетских
правила је равнотежа прихода и
расхода. Из тог разлога су
расходи општине Бољевац за
2017. годину:

553
милиона динара

НА ШТА СЕ ТРОШИ БУЏЕТ?
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Расходи за запослене представљају трошкове плата,
доприноса и других трошкова за запослене у
органима општине и општинским установама
(Предшколска установа, КОЦ и Туристичка
организација)

Коришћење роба и услуга обухвата плаћање сталних
трошкова, трошкова путовања, услуга по уговору,
специјализованих услуга, материјала и текућих
поправки и одржавања

Отплата камата обухвата трошкове камата и
негативних курсних разлика

Субвенције обухватају субвенционисање рада ЈКП
Услуге и субвенције за пољопривреднике

Трансфери другим нивоима власти представљају
давања школама, Дому здравља и Центру за
социјални рад

Социјалне помоћи обухватају трошкове социјалних
помоћи и трошкове превоза ученика

Остали расходи обухватају давања за спортска и
друга удружења, порезе, таксе, казне и накнаде
штете

Резерва је новац који се користи у непланиране
сврхе

Улагања у имовину и опрему су куповина имовине и
опреме, као и њихово капитално одржавање

Куповина земљишта обухвата трошкове куповине
земљишта зарад спровођења политике општине

Отплата кредита обухвата враћање главнице за
раније узете кредите

НА ШТА СЕ ТРОШИ БУЏЕТ?



ШТА СЕ ПРОМЕНИЛО У ОДНОСУ
НА 2016 ГОДИНУ?
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Буџет општине је програмски

То значи да је трошење новца планирано по посебним сегментима
– програмима, који представљају заокружене целине везане за

одређене надлежности и функције општине

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ



ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ
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1. Шумски ватрогасци – пројекат прекограничне сарадње,
изградња информационог система и куповина опреме за борбу
против пожара. Вредност: 32 милиона динара

2. Основа за бољу будућност младих – пројекат прекограничне
сарадње, капитално одржавање зграде Културно-образовног
центра. Вредност: 34 милиона динара

3. Изградња спортско рекреативног центра Змијанац – наставак
радова на завршетку купалишта. Вредност: 6 милиона динара

4. Црноречје у песми и игри – најстарија културна манифестација
на територији општине. Вредност: 4 милиона динара

НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2017.


